ScanSnap S1100i

ScanSnap
S1100i

 Echte oplossing voor mobiel scannen voor Windows en Mac
 Scan uw documenten naar cloud services
 Volledige documentgerichte productserie
voor mobiel en kantoorgebruik
 Scannen naar map, Scannen naar e-mail, Scannen naar SharePoint, Scannen
naar iPad®/iPhone® en Android™ en Scannen naar Kindle™

ScanSnap S1100i
Compact, eenvoudig
scannen met één druk
op de knop!

Een van de kleinste mobiele
A4-scanners ter wereld

Digitaliseert uw documenten in een
handomdraai!
Ideaal voor thuis en op kantoor!
Een onmisbaar product voor het papierloze
tijdperk!
Maak uw papierendocumenten mobieler!
Naadloze verbinding met cloud-services

De ScanSnap S1100i documentscanner is ultracompact voor optimale
vervoerbaarheid en biedt tegelijkertijd een
vlekkeloze prestatie in het scannen van
A4-documenten1. Alles wat u nodig hebt is een laptop en een USBkabel om uw documenten overal en altijd te kunnen scannen en delen
met anderen.
De S1100i heeft een hoge scansnelheid van 7,5 seconden per
pagina (circa 8 ppm) voor gekleurde A4-documenten bij een
resolutie tot 300 dpi.2
 et het optionele draagvel kunnen zelfs A3-documenten worden gescand en kunnen de voorkant en
M
achterkant van het gevouwen document aan elkaar worden gehecht.
2
De scantijd is opgenomen van het moment waarop het blad de scanner binnengaat tot het moment waarop
het de scanner verlaat.
1

Scant plastic kaarten en andere
documenttypen*

De ScanSnap scanners worden standaard geleverd met een
reeks van functies voor moeiteloos scannen naar Evernote,
Google Docs, Salesforce, SugarSync en Dropbox.
ScanSnap map (alleen Windows besturingssystemen)
Dankzij de importmogelijkheid kunt u nu gemakkelijk in uw
gewenste toepassing of cloud-service scannen, zelfs wanneer geen
scan-interface beschikbaar is. Blader naar de nieuwe ScanSnap
map en druk op de blauwe scan-knop. De documenten zijn nu
geïmporteerd in uw toepassing en automatisch verwijderd uit de
ScanSnap map op uw lokale computer!
ScanSnap welcomes Dropbox
Dropbox is een gratis service waarmee u overal kunt
beschikken over al uw foto's, documenten en video's. Dit houdt
in dat elk bestand dat u opslaat naar uw Dropbox automatisch
wordt opgeslagen naar al uw computers en telefoons en zelfs
op de Dropbox website.
Met een keuze uit meer cloud-services kunt u altijd de juiste
toepassing vinden voor uw documenten.

De S1100i kan niet alleen standaard
papiersoorten scannen, maar ook
plastic kaarten, zoals bijvoorbeeld
lidmaatschapskaarten.
*Kaart type ISO 7810, ID-1 formaat = 86 x 54 mm (ondersteunt kaarten met reliëfdruk)

Continue documentinvoer (CDF-functie)

Keuze uit twee papierbanen

Ondanks dat de S1100i een van de kleinste scanners met
documentinvoer is, kunnen documenten met meerdere pagina's
toch opmerkelijk snel worden gescand. Met de functie voor
continue documentinvoer kunt pagina's één voor één invoeren
zonder dat u opnieuw op de knop hoeft te drukken. Het apparaat
detecteert wanneer een vel de S1100i binnenkomt en verlaat.

Zet de uitvoergeleider van de S1100i in ofwel de gevouwen stand
voor een rechte papierbaan, of de geopende stand voor een
omkeerbaan die geschikt is voor het document dat u wilt scannen.

Een dubbelzijdig document scannen met de CDF-functie
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Voer de pagina met de inhoud naar boven in en druk op de Scan-knop.
2 De S1100i scant vervolgens de voorkant. 3 De pagina verlaat de
scanner met de inhoud naar onderen. 4 oer de pagina weer in zonder op
de Scan-knop te drukken. 5 De pagina wordt gescand. Druk op de Scanknop om het scanproces te beëindigen en een PDF-bestand te maken.
1

Rechte baan

Omkeerbaan

www.ScanSnapit.com
Document ontvangen

>>

Document gescand

Maak uw papier nu productief
Scannen naar Word

Scannen naar
Salesforce Chatter

Scannen naar
PowerPoint®

Scannen naar DropBox

Scannen naar Print

Scannen naar Excel®

(alleen mac-gebruikers)

Scannen naar Pictures

Scannen naar
CardMinder

Scannen naar
ScanSnap Receipt™

Scannen naar Folder
Scannen naar Email

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar Evernote
Scannen naar
Google Docs™
Scannen naar
SugarSync

Genereert bestanden in Microsoft® Word,
Excel en PowerPoint®*
 can bewerkbare afbeeldingen rechtstreeks naar Microsoft® Word,
S
Excel en PowerPoint® bestanden**
*Voor Mac OS zijn alleen Microsoft® Word en Excel beschikbaar.
** Gegenereerde afbeeldingen en tekst kunnen afwijken van het origineel.

Snelle en flexibele toepassing van gescande
gegevens via snelmenu
Na afloop van het scannen verschijnt het snelmenu. Navigeer
door de gebruiksvriendelijke interface om het gedigitaliseerde
document probleemloos te verzenden naar de door u gekozen
toepassing.

Snelmenu voor Windows gebruikers

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar iPhoto

Scannen naar
SharePoint®

Scannen naar
Rack2-Filer

(alleen pc-gebruikers)

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar
ScanSnap Organizer

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar iPhone®/
iPad®, Android™
en Kindle™

Nieuwe ScanSnap Receipt
Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen
op één plek
Informatie ophalen: zet gegevens van
bonnen eenvoudig over
Efficiënt belasting en declaraties
bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand

Nieuwe ScanSnap Sync
Met ScanSnap Sync worden meerdere apparaten eenvoudig
gesynchroniseerd: gescande gegevens worden automatisch
gesynchroniseerd via uw gekozen cloudservice.

Scant naar een grotere verscheidenheid aan
mobiele apparatuur
WiFi

Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen

Organiseert gegevens van gescande visitekaartjes
efficiënt
Scan uw verzameling visitekaartjes
naar gemakkelijk te navigeren visitekaarthouders.

Importeer
de gegevens van uw gescande visitekaartjes in Excel, Outlook,
Address Book (Mac OS) en andere
databaseprogramma's.

Laptop
ScanSnap

Tablet

Smartphone

De S1100i draadloos scannen naar iPad® en iPhone® voor
eenvoudig mobiel weergeven via de ScanSnap Connect
Application*, die nu beschikbaar is in een versie voor Android™
smartphones en tablets en voor Kindle™ apparaten
* De ScanSnap Connect app is verkrijgbaar als een gratis download via de officiële distributieservice
van het apparaat (Google Play, Apple App Store en Amazon App Store). De Wi-Fi van de computer
waarop de ScanSnap is geïnstalleerd moet geactiveerd zijn om deze functie te kunnen gebruiken.

ScanSnap S1100i Specificaties

Productnaam
Ondersteunde besturingssystemen
Scannertype
Scanmodi
Beeldsensor
Lichtbron
Optische resolutie
Auto-modus*2
'Normal' modus
'Better' modus
'Best' modus
'Excellent' modus

Scansnelheid*1
(A4 portret)

'Normal' modus

Documentgrootte

'Normal' modus met draagvel
Lang papier scannen*3

Papiergewicht (dikte)
Papierinstelling
Interface*4
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Gebruiksomgeving
Afmetingen (B x D x H)*5, Gewicht van apparaat
Milieucompatibiliteit
Driver
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)

Meegeleverde software

ScanSnap S1100i
Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie
CDF (continue documentinvoer), enkelzijdige invoer Papierdoorvoer in twee richtingen (rechte baan, omkeerbaan)
Enkelzijdig scanning, Kleur / Grijstint / Monochroom / Automatisch (Kleur / Grijstint / Monochroom)
CIS (contact image sensor) x 1
3 Kleuren LED (Rood/Groen/Blauw)
600 dpi
Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina
Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (150 dpi)
Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (200 dpi)
Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (300 dpi)
Enkelzijdig: 35 seconden / pagina (600 dpi)
A4, A5, A6, B5, B6, Visitekaartje, Briefkaart, Brief, Legal en Aangepast
Minimum : 25,4 x 25,4 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Herkent automatisch de documentgrootte
Door een draagvel te gebruiken kunnen A3, B4, dubbele brieven en foto's en de bovenstaande documentgroottes worden gescand
863 mm
52,3 tot 209,3 g/m2(rechte papierbaan) / 52,3 tot 80 g/m2 (omgekeerde baan)
Kaart kan worden gebruikt. (staand/liggend formaat), Zonder reliëfdruk: 0,76 mm of minder / Met reliëfdruk: 0,76 + 0,48 mm (voldoet aan ISO7810)
Voorzijde naar boven
USB 2.0 (USB 1.1 Ondersteunde)
AC 5V / 0,5A ( x 1 poort)
Tijdens gebruik: 2,5W of minder ( Tijdens sluimermodus: 1W of minder) Tijdens stand-by: 0,5W of minder
Temperatuur: 5 tot 35°C / Relatieve vochtigheid 20 tot 80% (zonder condens)
273 x 47,5 x 34 mm / 350g
ENERGY STAR® / RoHS*6
Specifieke driver (TWAIN / ISIS™ niet ondersteund)
1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

Doel
Scannerdriver
Bestandsbeheer
Manager voor visiekaartjes
Tekstherkenning
Cloud
ECM-koppelsoftware
Beheer van bonnen
Synchronisatie met uw apparaten

Verbruiksproducten en opties
Reinigingskit
Draagvel
ScanSnap draagtas

Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer
CardMinder™
ABBYY FineReader voor ScanSnap™
Evernote
Scan naar Microsoft® SharePoint®*7
ScanSnap Receipt*8
ScanSnap Sync*8

Onderdeelnummer
SC-CLE-SS
PA03360-0013
PA03610-0001

PC Compatible
3
3
3
3
3
3
3
3

MAC Compatible
3
3
3
3
3

Scansnelheden kunnen variëren, afhankelijk
van het gebruikte systeem. De scansnelheid
betreft de duur vanaf "start documentinvoer"
tot“beëindigen van documentinvoer" na
voorselecteren en indrukken van de
scan-knop. In geval van "vanaf indrukken
van scan-knop" wordt de opwarmtijd hierbij
opgeteld. Opwarmtijd: vanaf de status "gereed":
minder dan 2 seconden. Vanaf de status
"papiergeleiderklep gesloten": minder dan 3
seconden.
*2
Documenten met een lengte van circa
148mm of minder worden gescand in de
'Best' modus, terwijl andere documenten
worden gescand in de 'Better' modus.
*3
S1100i is geschikt voor het scannen van
documenten met een grotere lengte dan A4.
Deze functie is beschikbaar voor alle modi
behalve de "Excellent" modus.
*4
PC met USB 3.0 werkt zoals USB 2.0. Dit is
slechts gegarandeerd als de meegeleverde
USB-kabel wordt gebruikt.
*5
Met de uitvoergeleider in de gevouwen stand.
*6
PFU Limited, een onderneming van Fujitsu,
heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan
de RoHS-richtlijn (2002/95/EG).
*7
De software is downloadbaar via de
ScanSnap website
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/
*8
Beschikbaar via een online update
*9
Bepaalde beperkingen zijn van toepassing,
afhankelijk van geografische locatie. Neem
contact met ons op voor meer informatie.
*1

3
3

ENERGY STAR®
compliant

Opmerkingen
24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
5 draagvellen voor ScanSnap
Bedoeld voor ScanSnap S1100i en meegeleverde artikelen

Optionele Service plannen *9 Bestellen met onderdelennummer
Verlengde Garantie
U3-EXTW-MOB

Service beschrijving
3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerkrechten en zijn handelsmerken en/of geregistreerde merknamen van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren.
Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van product modificatie.
Apple, iPad, iPhone, iPod touch, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. App Store is een Service merk van Apple Inc.
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Tel: +39 02 26294 1
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